
Sol del Rey Blanco Seco  
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Walencja, Hiszpania
Producent: Bodega La Viña
Szczep: macabeo, malvasia, merseguera
Wino o subtelnym aromacie świeżych owoców. W ustach 
wytrawne, przyjemnie owocowe, delikatne i odświeżające. 
Light white Spanish wine with subtle aroma of fresh fruits. In the 
mouth it is dry, nicely fruity, delicate and refreshing. 

 10 zł    40 zł
15 cl                   75 cl

WINA BIAŁE / WHITE WINE WINA CZERWONE / RED WINE

Sol del Rey Tinto Seco   
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Walencja, Hiszpania
Producent: Bodega La Viña
Szczep: tempranillo, monastrell 
Wino o świeżych aromatach czerwonych owoców. W ustach 
krągłe i delikatne, subtelnie taniczne, o rześkim posmaku. 
Light dry red wine from Spain with fresh aromas of red fruits. 
In the mouth it is round and delicate, subtly tannic, with crisp 
aftertaste. 

 10 zł    40 zł
15 cl                   75 cl

Maestro Primitivo  
półwytrawne / semi-dry 
Pochodzenie: Apulia, Włochy
Producent: Cielo e Terra 
Szczep: primitivo  
Wino z włoskiej Apulii. W nosie aromaty owoców leśnych, 
ziemiste i uwodzicielskie. W smaku pełne i złożone. 
Young Italian wine from Puglia. Intensly red with seductive smell 
of black fruits and earth. Full and complex in the mouth. 

 12 zł    50 zł
15 cl                   75 cl

Terra Barossa Shiraz  
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Barossa, Australia
Producent: Thorn-Clarke Wines 
Szczep: shiraz 
Klasyczny shiraz przepełniony aromatami słodkich jagód, 
śliwek i przypraw. Usta doskonale zharmonizowane z nosem,  
o miękkich taninach i długim, pełnym owocu posmaku.
Wine with aromas of sweet berries, plums and spices. The 
mouth is perfectly well harmonized with the nose, with soft 
tannins and a long, fruity aftertaste. 

    90 zł
                75 cl

La Palma Chardonnay  
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Cachapoal Valley, Chile
Producent: Viña La Rosa 
Szczep: chardonnay 
Świeże i lekkie, pełne owocu białe wytrawne wino z Chile, 
zarówno w nosie jak i ustach wyczuwalne nuty cytrusów, 
zielonego jabłka, agrestu i owoców tropikalnych. Pozostawia 
przyjemne orzeźwienie. 
Light and fresh, filled with fruits, white wine; both on the nose 
and in the mouth there are notes of citruses, green apple, 
gooseberry and tropical fruits. A nice, refreshing aftertaste. 

    60 zł
                75 cl

Anselmann Riesling Classic   
wytrawne / dry 
Pochodzenie:  Palatynat, Niemcy
Producent: Weingut Anselmann  
Szczep: riesling
Wino o aromatach przywodzących na myśl cytrusy, 
brzoskwinie, morele i chrupiące zielone jabłka. Na 
podniebieniu młode i odświeżające, o subtelnie owocowym 
smaku i długim czystym finiszu.    
Wine with hints of citrus fruits, peaches and green apple on the 
palate. It has a fullness on the body and a long finish. 

    70 zł
                75 cl

Gamla Chardonnay    
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Galilea, Izrael
Producent: Golan Heights Winery   
Szczepy: chardonnay 
Wino roztaczające zapach cytrusów, gruszek i bananów 
zrównoważony przez subtelne nuty dębowe i waniliowe.  
W ustach delikatne, krągłe, rześkie.     
Wine from Israel displaying aroma of citrus fruits, pears and 
banana balanced with subtle oak and vanilla notes. In the 
mouth it is delicate, round and refreshing. 

    110 zł
                  75 cl

Pinot Grigio Casa Defra  
półwytrawne / semi-dry 
Pochodzenie: Veneto, Włochy
Producent: Cielo e Terra
Szczep: macabeo, malvasia, merseguera
Wino o cytrynowej barwie i nosie pełnym aromatów  
owoców tropikalnych i skórki chleba. W ustach smaczne  
i rześkie, o przyjemnym owocowym posmaku.  
Semi dry white Italian wine with lemon yellow colour and nose 
filled with aromas of tropical fruits and bread crust. In the 
mouth it is fresh and sapid, with a pleasant, fruity aftertaste. 

 12 zł    50 zł
15 cl                   75 cl

Tuatara Bay Sauvignon Blanc   
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Marlborough, Nowa Zelandia
Producent: Saint Clair Estate Wines 
Szczep: sauvignon blanc 
Lekkie, wino z Nowej Zelandii roztaczające wokół aromaty 
agrestu i melona przemieszane z nutami ziołowymi. W ustach 
delikatne, pełne owocu, przyjemnie odświeżające.  
Dry, light bodied New Zealand white wine with intense  
aromas of gooseberry and melon combined with herbal notes. 
In the mouth it is delicate, fruity, nicely refreshing. 

    90 zł
                75 cl

La Palma Cabernet Sauvignon  
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Dolina Centralna, Cile
Producent: Viña La Rosa  
Szczep: cabernet sauvignon
Wino o wyraźnym aromacie likieru z czarnej porzeczki, wiśni, 
jagód, drewna cedrowego i czekolady. Usta bogate, pełne 
owocu, subtelnie taniczne, o świeżym posmaku. 
Light, easy drinking, dry red wine from Chile with intense aroma 
of cassis, cherries, bluberries, cedar wood and chocolate. The 
mouth is rich, fruity, with subtle tannins and a fresh aftertaste. 

    60 zł
                75 cl

Ramón Bilbao Crianza  
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Rioja, Hiszpania
Producent: Ramón Bilbao  
Szczep: tempranillo
Wino o wyraźnie owocowych aromatach harmonijnie 
połączonych z subtelnymi nutami wanilii i pieprzu. W ustach 
delikatne, krągłe, o długim, lekko przyprawowym posmaku. 
Wine with intense fruity aromas harmoniously combined with 
subtle notes of vanilla and pepper. In the mouth it is delicate, 
round and fresh, with a long, slightly spicy aftertaste.

    70 zł
                75 cl

Gamla Cabernet Sauvignon    
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Galilea, Izrael
Producent: Golan Heights Winery   
Szczepy: cabernet sauvignon  
Aksamitne wino o aromatach dojrzałych czereśni i likieru 
z czarnej porzeczki przemieszanych z nutami dębowymi, 
waniliowymi i przyprawowymi.       
Velvety dry red wine from Israel with aromas of ripe cherries and 
cassis combined with oaky, vanilla and spicy notes. In the mouth 
it is well built, nicely fruity, with a long finish. 

    110 zł
                  75 cl

Portada Branco  
półsłodkie / semi-sweet 
Pochodzenie: Lisboa, Portugalia
Producent: DFJ Vinhos
Szczep: alvarinho, arinto, chardonnay, fernao pires, moscatel
Subtelne, lekkie wino, pełne słodkich owocowych nut  
z wyraźnymi akcentami cytrusów. Jego idealnie wyważona 
kompozycja jest efektem połączenia portugalskich odmian 
winorośli Fernao Pires i Arinto, które uprawiane są  
u słonecznych wybrzeży Atlantyku. 

 9 zł    40 zł
15 cl                   75 cl

Portada Tinto  
półsłodkie / semi-sweet 
Pochodzenie: Lisboa, Portugalia
Producent: DFJ Vinhos
Szczep: alicante bouschet, tinta roriz, touriga nacional
Za smak czerwonej półsłodkiej Portady odpowiadają 
rdzennie portugalskie szczepy Tinta Roriz, Touriga Nacional  
i Alicante Bouschet . Dojrzewają one w rozległych winnicach 
regionu Lisboa, położonego u wybrzeży Atlantyku. W słodkim, 
owocowym bukiecie wyraźnie czuć leśne akcenty jagody.

 9 zł    40 zł
15 cl                   75 cl



KARTA WIN
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WINA DESEROWE 
SWEET WINE

Fonseca Porto Ruby  
słodkie / sweet 
Pochodzenie: DOC Porto, Portugalia
Producent: Fonseca Porto   
Szczep: touriga nacional, touriga franca, tinta roriz,  
tinta barroca, tinto cão, tinta amarela 
Słodkie wino wzmacniane o świeżym, żywym nosie 
emanującym aromatami czereśni i czarnych porzeczek. 
Na podniebieniu pełne i krągłe, o mocnych, dobrze 
zintegrowanych taninach i bogatym, owocowym zakończeniu. 
Sweet red fortified wine from Portugal with deep ruby 
red colour and fresh, vigorous nose filled with cherry and 
blackcurrant aromas. Full bodied on the palate, with solid but 
well integrated tannins, and rich, long lasting fruity finish. 

 8 zł    90 zł
   15 cl                 75 cl

Prosecco Brut Spumante DOC  
wytrawne / dry 

Pochodzenie: DOC Prosecco, Włochy
Producent: Cielo e Terra 
Szczep: glera
Delikatne wino musujące, roztacza aromaty dojrzałych jabłek 
i gruszek, w ustach soczyście owocowe, lekko wytrawne.  
Finisz kuszący, roziskrzony i zaostrzający apetyt na kolejny łyk.
A delightfully frothy sparkler with aromatic apple and pear 
flavours on the nose followed by a crisp palate of succulent fruits. 
Gently foamy, just off dry and possessing an enticing, bright finish. 

   70 zł
                  75 cl

WINA MUSUJĄCE / SPARKLING WINE

Cava Palau Brut  
wytrawne / dry 
Pochodzenie: Katalonia, Hiszpania
Producent: Mont Marçal 
Szczep: macabeo, xarel.lo, parellada  
Białe musujące wytrawne wino hiszpańskie o subtelnych 
owocowych aromatach i delikatnych bąbelkach. W ustach 
świeże, harmonijne, o czystym, eleganckim posmaku. 
 Dry, white, sparkling Spanish wine with subtle fruity aromas  
and delicate bubbles. In the mouth it is crisp, harmonious,  
with a clean, elegant aftertaste. 

    60 zł
                  75 cl

Cava Palau Semi Seco   
półwytrawne / semi-dry 
Pochodzenie: Katalonia, Hiszpania
Producent: Mont Marçal 
Szczep: macabeo, xarel.lo, parellada 
Wino hiszpańskie o subtelnych aromatach świeżych owoców 
przemieszanych z nutami drożdży i chleba. W ustach lekko 
słodkie, świeże, eleganckie.  
Semi-dry, white sparkling Spanish wine with subtle aromas  
of fresh fruits combined with notes of yeasts and bread.  
In the mouth it is slightly sweet, crisp and elegant. 

    60 zł
                  75 cl

Georgian Valleys  
Alazani Valley Rosé   
półsłodkie / semi-sweet 
Pochodzenie: Kachetia, Gruzja
Producent: Tbilvino   
Szczep: saperavi 
Wino o aromatach świeżych owoców i polnych kwiatów.  
W ustach przyjemnie rześkie, o subtelnym owocowym smaku, 
dobrej kwasowości umiejętnie zbalansowanej łagodną 
słodyczą i długim, czystym finiszu. 
Medium sweet Georgian rosé wine with aromas of fresh fruits 
and wild flowers. In the mouth it is nicely crispy, with subtle fruity 
taste, good acidity properly balanced with gentle sweetness 
and long, clean finish.  

 10 zł    55 zł
   15 cl                 75 cl

WINA RÓŻOWE / ROSE WINE

Prosecco Casa Defra 0,2 l  
wytrawne / dry 

Pochodzenie: DOC Prosecco, Włochy
Producent: Cielo e Terra 
Szczep: glera
Włoskie musujące wino o finezyjnym bukiecie oraz świeżym, 
owocowym smaku. Podawać do lekkich dań lub jako aperitif. 
Dry white sparkling wine from Italy with straw colour, delicate 
bouquet and fresh fruity taste. 

   30 zł
                  75 cl

WINA REKOMENDOWANE PRZEZ:


